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PARADIGMA Modul regulacyjny MES SB

Modul k4piel iska SB

lnformacje techniczne

l .  O96lnie
Modul ogrzeu,ania kqpieliska
SB rcgulu.;c ogzewanie
basenu kqpielorvego cieplem z
kotla albo ze zbiornika
bufororvego (obrv6d grzewczy
k4pieliska) jak r6wnie2
wsp6ldziala z modulem
slonecznym przy
bezpoSrednim ogrzewaniu
k4pieliska przez wz4dzenre
sloneczne (sloneczne
o grzewanie kqpieliska).

2. Obsluga
Obsfuga odbywa sig zapomoc4 6-ciu prrycisk6w
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Wskazania
standardorve

SB

Auto
TSB 28OC

- wyb6r funkdi - poziomy rv dol

- wyb6r funkcji - poziomy rv 9619
kartkowanie szukan-ie flrnkcii w
jednympoziomie

- zmiara warto3ci

Za pomoc4 pracisku W przechodziml do pienvszego
poziomu funkcji do
Wyboru funkcji
W tej furkcji mozemy otreStie, kt6rq podfunkcjE chcemy
wybrai.

Na wskainiku warto6ci
slandardowrych lr1.(wietlany jest
typ moduiu (SB), rodzaj
nastawionej pracy
(automatyczna) oraz temperatua
wody k4pieliska (TSB).

W pienr sz.ej podfiurlicji
znajdujemi,, 11/ przypadku
obwodu Wewczego dla
k4pielisk4 rustawnik
temperatury wodv k4pielisk4
rodzaj pracy oraz czssow]'
l"cqra.m oqrze ivtniu. Jezeli
kqpielisko Jc,sr ogrzelyane
energiq slonecz.n4 mozna tutaj
oerz-el\,anr c sront-cz.nc zrl:1cz',c i
w1'l4cz;rc (zoh;rcz .l )
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Za pomocq przycisku V
przychodzimy do nastgpnej
podfunkcji, w kt6rej mozenly
zapytac o -pomicrzone
temperatury- Qobacz 4).

Za pomoc4 przycisku V
pr?gnosimy sig do trzeciei
pod-firnkcji, w ktorej mozu
nastawic czas zegarowy oraz
datp (zobacz 5).

7A pomocq prrycisku V
przenosimy siQ do dalszych
podfu.nkcji. Te s4 przewidziane
dla fachowca. U{rtkownik
urz4dzania grzewczago nie moze
tutaj wykonlwad 2adnych
regulacji.
Tutaj w 

'fir*qi 
dane

urz4dzenia - s4 wprowadzone
przez fachowca spdalistyczne
dla urz4dzenia nastawiania jak
stale reguiacje oraz maksymalne
temperatura wody k4irieliska
(zobacz 6).
Za pomoc4 przvcisku V
przenosimy sip do ostabrie.l
funkcji, do programu
kontrolnego Tutaj mozu
sprawdzic przyl urzqdzerua
(pompy, mieszalnih zawol
przel4czajqcy) oraz nastawion'e
mogq byi rodzaje pracy -Test-
lub rpczna (zobacz 8).

Wybrana zosrala podfiurkcja.
przy lct6rej rv pierwszym rzedzie
z prawej i lervej strony pokazall.
sig czarne trojk4ry (na
p rrykladzie podfu nkcja - grzani e )

Wywolywanie po dfunkcj i
Aby dostac sig do odporviedniej podfunlicji, nalen,
przechodzic za pomoc4 przycisku A lub V w programi:
wybierania az do znalezrenia odpowiedniej pod"finkcji
PrzejScie do wybranej podfunkcji odbywa sig teraz za
pomoce przycisku W.

Porvr6t do pozycji rvyboru funl<c.ii
Prz-t' poruoc' przl'cisku AA rno2-n;i porvrocii znowu z
podhurkcji do pozycji -v,yb6r lunl<c-tr- oraz do wskazanir
standardowego na v'skai-niklr. pou,ror nro2-c odbyu,ac sle
tcz altoiuaficznic o i le przcz l j rnrrurt nic b,cr-]z_::
naciskalu, 2;rdcn pm'cisk
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J.  ( l rzanic
W tc.l podfunkc.;i
t.nlldzrc u,sz.ystkic
grtc\,vczcgo basenu
slonecznego basenu.

) I-{eizcn {

Normal
SB - Temp.

Soliwert
)  25.0.C (

Erhohte
SB -Temp.

Soilwert
|  29.0"c <

3.2. Rodzaj pracy
(tylho przy obrvodzie

rrz.t,tkorvnik urz4dzcnia grz.ewc./-ego
potrzcbnc regulacjc dla obrvodu
kqpielowcgo oraz. dla ogrzewania

Naciskajqc prz.ycisk VV
przechodzirny zc rvskazania
standardorvcgo i do wybon.t
funkcji.
Podfunkcja -grzanie -zostala 1u2
wybrana.
7,a pomocq przl'cisku W
przechodzimy do tej podfunkcji.

I

I
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abfragen

3. l. Nastarvienie odpowiedniej temperatury kqpieliska
(tyfko przy obrvodzie gntwuym dla k4pieliska)
Dla ogrzania kqpieliska za po6rednictwem kotla mo2na
nastarvic dwa rodzaje temperatur: temperaturp nonnalrq i
podwyzszon4.

Za pomocq prrycisku V
przechodzimy do punktu fi:nkcji
-temperafura normalna
k4pieliska-.
Za pomoc4 przycisku + i -
mozemy teraz wybra6
odpowiedni4 dla k4pieliska
temperaturQ.

Za pomoc4 przycisku V
przechodzimy do u"yboru
nastQpnej funkcji -podwy2szona
temp eratura k4pieliska-.
Za pomoc4 przycisk6w + i -
mozemy teraz rvybra6
odpowiednio pod*yzszonq dla
kqpieliska temperaturQ.

gruewczym k4pieliska).

Za pomocq przycisku V

Nastarvione mogq zostai

przechodzimy do punktu firnkcji
-rodzaj prac-y-. Za pomoc4
pr4'ciskorr'+ i - mozemy
nasta\\'ic ca kEpielisko ma by6
ogrzewane zgodrue z
nastatf ion\,m pro gn:mem
czasowl'r'u aibo np. ogrzervade
k4pieliska ma byc stale
wyl4czone.

nastppuj qce rodzaje pracy:

P raca auto mat.yczna. Prograrn
CZaSOw y.* Za wiera wSZyS&ie
r\ymagane nastarvienia.

Praca dIa tenlperatury
normr lne. j
Nlrstaivronc \vartosci sa
ruezalearr od programu
czasorvego dla kqpieliska i
tcnrpera r ura k4p iel iska jest przez
calv czas nornulru.

Betriebs
art

) Auto

Betriebs
d t

I Auto

Betriebs
an

r Normal

Nonnal

I Erhohl

3.3. O grzewanie sloneczne
(tylko przy ogrzrrvaniu slonccznym)

Uctricbs
art

Solare
Envarm.

) Frei {

Heizzeit
proSlamm

w

Praca d la tcml le ratur . ,
pod $,1,2sz.ortc.i. Nasl;l lvt o nc
wartosci s4 niczalcz.ne od
prograrnu czasorvcgo dla
kqpicliska i Lcntperatura
k4pieliska prz-ez caly czas Jcsl
podwyz-szona.
Wvl 4czo n1'. Obrv6d gr'/.c\\' c / )
kzpieliska lcst caly czas
wylqczony.

Za pomocq przycisku V
przechodzimy do nastppnej
funkcji -korzystanie z
ogrzcrvania slonecznego-. Jezel i
nastatvione jest ,,t k", to
kqpieiisko moze byi ogrzewane
przez vrz4dzenie sloneczne,
je2eli jest rnstawione ,,nie" to

- urz4dzenie ogrzewania
slonecznego k4pieliska nie ;est

Za pomoc4 przycisku V
przechodzimy do nastEpnego
punkhr firnkcji -nastawien ie
czasowego programu grzan ia-.
Program moze by6 nastauiony
na odpowiedni czasokres
tygodniowy (blok dni) albo na
poszczeg6lne dni tygodnia.
Zapr o gr amowane moze bvi
nayvyZej 6 l4czei.
Dla kazdego rodzaju i4czerua
zaprogramowany jest czas rvla.cz.
i rn,l. i rodzaj gn:atja (normalne,
podrvyzszone i wyl4czone).

Aby rqt'konac zmiang w
aknnLnrm programie albo
nlbrlc odpon'iedni prJgi:ru
siu:.lrtoiv;, naiezy necisni;
prn'cisk W Pokazany jesi
ntedy al':fualny progam
czasow\'. Aby go zmienii nalen
nacisn4c przycisk jesz cze rlz,
u'tedv urySr.r'ietlone zosta.le
r; ienvsz.e la.r'zrnil lp dnr
trgodnia. od ponredzialku co
prq{-[iu.

Za pomoc4 przycisku V n:rlr:zr
n'ybra{ czas zegarowy
picnv.szrgo lqcz,cni:u Mo2n:r g,,
zrn i i 'n i i  naci .s l ia jqc przvt i , i - -  i  '
a l bo  - .
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wl4czone.
3.4. Czasowy progrrm grzania
(t-v*lko dla obwodu gnLewczago k4pieliska).

Regulator ma wprorvadzotre cztery stale prosraniv
stand;ndole dla obrvodu g.ze\yczego. Te proqrzrnjv
standardowe mog4 byi dostosoq,ane do aktu.rlneeo
programu cT.rsowego zgodnie z rwrnaganiami.
Dostcrsorvanie progTamu czasowego odbywa slQ przez
uyb6r programu standard. i riprorvadzenie do nieeo odp.
z.mianyjaknp. zmiang jednego z czas6rv laczenia.
tll]fgbgte-q&t ^l".,go programu czasowego

I Aktuell (

MoDiMiDo
Fr

r 05:00 (

l
2

Strniard
prog. I

nego l4cz.cnia



Za pomoc;r. prrycisktt V
prz-echodz.inry dalcj do pozrornu
pierwszego l4czcnia. Za pornocq
prryc isk6w+i-nrozemy
nastawi6 z4danq temperaturg
(normain4 podwyZszonq albo
wyl4czenie) kEpieliska.

P rzcchodzenie do nastgpncgo l:1cz,enia

Za pomocq przycisku W
przechodzrmy do nastqpnego
Iqczenia w bloku dniowym, przy
czym musi zosta6 wybrany czas
zegarcW albo poziom tzn.
strzalki z prawej i lewej strony' na wskazniku musz4 znajdowac
sig w trzecim albo czwarrym
rzadzie.
R6wnie2 tutaj moZna zrnieniac
czas zegarcW i poziom l4czenia
Za pomoc4pr4ycisku AA
powracamy do punktu l4czenia.

Wprowadzenie nowego punktu l4czenia

Za pomoc4przycisku W, po
przelroczeniu ostatniego punkru
lqczffira ukaze sip crysty ekran
wskalnika Teraz monta za
pomocEprzycisk6w + albo -
nastawi6 nowy czas lqczeriaaza
pomocq przycisku V wprowadzid
do programu poziom nowego
punktu l4czenia-

Wprorvadzony, nowy punkt
l4czenia zostaje automatycznie
zaszeregowany we wlasci u, ej
koiejno$ci czasowej.

\Yvlqczenic jednego z punkt6w l4czenia

Jezeli czas zegarowyjednego z
puni.t6u' l4czeni4 za po ntocA
przycisku + 223:45 jest
puesuwany dalej albo przy
wskazaniu 00:00 przesurvany jest
z pollrotem (pr4ycisk - ) to
ukaze sie czysty ekran.

Wyb6r innego bloku dni

Za pomocq pr4'cisku A
w1'Srvietlane sa. dni tygodnia
(pierwszy rz4d). Za pomocE
przycisku + albo - mozru wybrai
nastgpny blok dni jak r6u,nie2
pojedyncze dni tygodnia.

MoDiMiDo
tr.

> 22.00 1
vwJ l /v r r  t

MoDiMDo
trr

MoDiMiDo
Fr

|  18 :00

MoDirViDo
Fr

| ---:--- (

) MoDiMiDo (
Fr

06:00
Normal

JeZeli w bloku dni, poszczeg6lne dni q,godnia rnajq nr.iec
znuenione punkty l4czerua to te dni zostajE z bloku
rvylqczone.

h.4,rl-\ i  \,4 i l-)n i

- . " " . . ' , . " " 1r r  I
o5l)o i

r Nomral , 
i

> MoDiMiDo <

Z-lrkoitczr;nie rvp rorr'a dzc n i u p ro gramu cz:lso w c go
grzania

Yp5grvadrglie p ro gramu standardowego

Na ;rakoriczcnic n,prou,ad z.cn ia
prograllu czisotvego grzania,
wybieramy z-a pomocq przycisku
A dzieri tygodnia (pienvsz-y rz4d)
i naciskamy doda&owo prrcisk

Za pomoc4 przycisku W
wybieramy odpowiedni program
czasowy ogrzewania.

Za pomocq pr4ycisku V
przechodzimy az do wybierania
wiasawego progmmu
standardowego.

Zapomoc4pr4ycisk-u W
wywoluj emy wybrany p r0 gran

Za pomocq prrycisku V
przechodzimy a2 do pierwszego
punknr l4cze rua- Za pomocE
przycisk6w + i - zmieniamy czas
Jezeli ma zosta6 wprowadzony
niezmienny progftrm standard, to
nalezy zmienid za pomocq
przycisku * czas zega_ro\iy np.
na 5:15 i za pomoc4 przx,cisku -
znovr.u na 5:00.

Po wyborze za pomocq prn:rsku
A dnia tygodnia (picnvszv rard)
moau za pomoca. pr4'cisku AA
opu5cic czaso\rT progrum grzimra

Jezeli zostala dokonaru
praynajmniej jedrn znriall ro
wybrany zostal progriun akrullnr

Jezeli nic zostalo ruc znricrrrorre
lzL program nie zost-irl
altualizowany, do rrl,bnr nr;r
zostajc rntenl profliilill
standrrdowl .

Heizzeit
progamm

w

Altueli

, Standard (
prcg. I

) MoDiMiDo,(
Fr

{5S0-
Normal

MoDiMiDo
Fr

) 05:00 (
Normal

) lr{oDirViDo (
Fr

05:00
Nomal

Aktuell

) Standa-rd (
prog I

Bez dolionania zmiany przynajmniej jednego llunktu
l4czenia, program standardowy nie mo2e zostai
wprowadzony jako program aktuatny.
Za pomocq przycisku W albo AA mo2na teraz
przechodzi6 do dalszych punkt6w lqczenia gdy zachodzi
potrzeba ich zrniany albo Zeby wprowadzic norve punkw

3

) Aktuell (

Standard
prog. I



I 'rogr:rln stan(lar(lott.v I
I ) r t -Pt  -5:00norn1r l r rc
So-N 6:00 nonnalnc

Program stantlardorvy 2
Pn-Cz 5:00 normalnic
Pt 5:00 normalnie
So 6:00 normalnie
N 6:00 normalnic

Program standardolvy 3
Pn-Cz 5:00 normalnie

l4:30 normalrue
Pt 5:00 normalrue

l4:30 normalrue
So 6:00 normalnic
N 6:00 normalnie

Program standardorvy 4
Po-Pt 5:00 normalnie

22.00 ryylqcz-onc
23:00 rvylqczonc

22:00 r+yl4czone
23:00 wylqczone
23:00 wyl4czone
22:00 wyl4czone

8:00 wyl4czone
22:00 wyl4czone
8:00 wylqczone
23:00 wyl4czone
23:00 wyl4czone
22:40 wyl4czone

19:00 wyl4czone

Za pomoc4przycisku AA
mozu pow6ci6 z funkcji -
czasowy program gnana- do
podfu*cji -ciepla woda- .

Za pomocqprzycisku AA
powracamy do funkcji
wltierania i do wskazania
standardowego na wskalniku.

So,N sta-le wyiqczone

Porvr6t do podfunkcji-+iepla woda -

Heizzeit
progmmm

w

3.5 Powr6t do funkcji wybierania

r$eizen

Temp.
abfragen

Hcizen

) Tenlp.
abfragen

4. Zapyttnic o prrmicrzonc tcmpcratur],
Zapyania o pomlcrzone tcnlpcratury dokonule srg l
podfunkcji - zapytanic o tcmperatrrrS -

Je2eli na dopfvie nie jest zalolony czujnik tempenmry,
poniewaz w obrvodzie grzowcrymbasenu nie ma
rnieszacza, to na ekranie wskalnika ukaz4 sig kreski (__)
:Y qp pt4eadku napgd n.f,l"-szaczanie jest it.ro**y
jednakpozostale fimkcje obwodu gn*Lregobasenu s4 w
pelni utr4ymane.

Schwimm.
temp.
istwert

) s )o(-

Vorlauf
temp.
Istwert

57.2.C

Rucklauf
temp.
Istwert

39.0"c

Wychodz-1c zc wskazani a
standardorvcgo prz.cchodz.i nt-y, zn
pomocq pr4'cisku W do
funkcji n'yllierania. prosr nr1,
wybrac lEcznie z przyciskienr V
podfunkcjg - zapl'tanic o
temperaturp.

Za pomocq przycisku W
przrchodzimy do tej podfunkcji.
Jako pierwsza jest rv-v6rvietlona
temperatura k4p ieliska.

Tak dlugo naciskamy pr4,cisk V
u2poku\e sip obw6d grze\\'czy
basenu z funkcji wskazuja.c4 -
temperatura dopllwu-

Za pomoc4 przycisku V, o ile
istnieje obw6d grzervcry basenu,
przechodzimy do frukdi
wskazuj4cej na ekrade
wskaznika pomierzon4
temperaturg rvody odplpr.owej
z basenu.

Za pomoc4 przycisku V o ile
istrLieje obn'od gt;zewcrv basenu.
przechodziml do funticji
wskazujqcej na ekranie
rvska2nika Jl o nr ie rz,o n4
temperatur€ rvody doplywow.cj
basenu.
Za pnmocq pr--,1'elcrrr \z
przechodzirnl, do oslal:r r e ir l
lun-ktu funlicji -stan pracr
pompy obiegowej basenu-.

lnozna pow'rocic do funl.:c.;r
rtvbicranilr i r lo rvsk;rz.lnr;r
stand.ardoivcgo rur rvskaz..:n ii.u

JeZeli na odplyu'ie nie jest zalohony czujnik temperanrry,
to rn ekranie wsi<aznika ukaz4 sig znollrl keski (___) w
miej:ry wskazania wysokoSci rempemrury,. Brak czujnika
na odpf'rvie ma tl'lko wplyrv na regulacji obrot6u,pompj
obwodu gft,ewczega.

Vorlauf
temp.
Isfwert

57.4"C

sloneczne basenu st ulcdy rvyl4czone.-l 
Za pontocq prrryci-sku AA

Jezeli pompa obiegowa jestzz!4czon4 to zainstalouany
przekaznik zamyka obw6d wejSciowy pompy i rvskaznik
pokazuje,,zal4czona". O ile obrv6d,i"jS.ioruy do ponrpy
jest gtwarty i pompa nie pracuje, wteay wsta2nit po*azule
..wylqczon3". Obs'od grzewczy basenu oraz ogzewanie

Umrvalz

) Tenp.
l l r f . r , ' ^ "

Heizcn



i. Nastarvicnie cza.su zcgarorvego oraz datt'
W tcj podfunkcji nroz.na nastawic cT.;,szegaro\vy ora7. datQ
Data omz- czas zcgarowT sq zakodowanc glqbie.l rv parrripci
podfunkcji tz-n. 2c poz-osl^a;E tam nawet po lvylEczcniu
napigcia izrsilajiqcego. Zmiana c-tesu z€garowego jcst
konieczna tylko w raue przeslAwienia czasu na zjmo*y i
letni.

Wychodz4c ze rvskazania
sundardotvego prz-echodzi nry za
pomocq przycisku W do funkcli
wybierania. Prosimy wybrac
I4czenie z przyciskiern V
podfunkcjq -czas z€ garowy
data-. Do tej podfunkcji
przechodzimy naciskaj i1c
przycisk W.

W pierwszym punkcie funkcji -
cza,s zegtr ow y - moina za
pomocq przycisk6rv + albo -
zmieni6 czaszegarc\yy.

Za pomocqprrycisku V
przechodzimy do ostatniego
punktu funkcji -nastarvienie
daty-.
DatE nastawiamy przyciskiem +
albo -.

Zapomoc4pr4'cisku AA
powracamy do frurkdi
wybierania oraz do rvskazania
standardowego.

Datum

> 20.07.97 <

Temp.
abfragen

) Uhrzeit (
Datum

Uhrzeit

23:30 <

6. F'unkc.ic or:rz nastawiania
6.1 Funl<c.ia dla obrvodu grzewcz.c.go bascnu
Nastarviona tcmpcmtura dla klpicliska zostala r"rl,brarra
odporvicdnio do ?4danej
ternperatury k4pieliska, prograrnu czirsolvcgo grz_arua r
rodzalu grz:nia.
Zal4ea,nic i rvyl4czanie ollrvodu gr:Le\vyLego
k4piclisl<a
Obw6d grzewczy k4pieliska zostaje zrlilczonl, .1e2eli
temperatura kzpieliska spadnie poniT-ej nastarvionei
wicikoSci i rvtcdy:
- zalqczona zostanie pompa obwodu gr/.e\\,czego,
- ntieszalnik reguluje nastawionq temperarure na

doplywie,
- nastawiona temperanrra jest przekazana da.lei do

kotIa.
Obw6d grzewczy k4pieliska zostaje wylEczony kiedy,
- temperalura kqpieliska przekroczy rnslawion4

wielkodc wigcej ni2 o jeden K albo
- rnstawiona temperanlra na doplywie spadnie ponizej

nastawionej temperatury k4pieliska albo
- wejScie obwodu dla pompy obwodowej jest orwarre:

- pompa obwodu grzEvrczega wl4cza sig z
op62nieniem (= z op6fnieniem wl4cza siQ
mieszlnik)

- mieszalnik konczy pracp i wl4cza siE ponownie
z op62nieniem.

Obliczani e temperatury
Zalr;trie od nastawionej temperatruy k4pieliska oraz
temperahtry k4pieliska zostaje obliczona za pomoca
algorytmu PI wysokoS6 temperatury nastawienia na
doplywie. Je2eli temperatura k4pieliska jest odpowiednia
do nastawionej, to temperatura doplywu do k4pieliska
musi by6 o 10 K wyisza ni2 nastawiona temperatura
k4pieliska. Je2eli temperatura k4pieiiska jesr nizsza od
temperatury nastawionej to nastawiona temperafura
dopll'wu wzrasta proporcjonalnie do srvojego udzialu o
100 K. Zostaje ona jednak ograniczorn do nastarvionej
makrymalnej temperatury doplluu do kqpieliska.
Nast. temp. dopl. = nast.temp.k4p. + t0 K
(nast.temp.k4p. - temp.k4p.) * ( I 00/ proporcj. udzial )

\.Pr4'kiad : nastawiona temperatura k4pieliska = 25.C.
proporcjonalny udzial = 5 K, max. temp. dopl =.70oC :
- temp. kQp. = lJoQ=> nasl L dopl. = 35"C
- temp. k4p = 24oC =) mSL t. dopi. = 35oC + (iOt/-ir

*  |  -  < < o n

- temp. klp = Zl.C =) nast. t, dopl. = 35oC + (i00/,i,
* 2 = 7-5"C. ograriczcna do ?i,roC

ie2eli rozrica pomipd4v temperai.ur4 kqpieiiske orilz regc
nastawionA temperahrq jest stal4 10 nitsta\\.ron:
tenlpenitura dopivrvu \yzra$a o poczqtliorvE rtreii.losc r.
zakresie nastawionego czasu.
Przyklad:
Proporcjonatny udzial = 5K, max temp. dopl.= 70.C
Czas nastawienia = 20min :
- temperatura k4pieliska = 24"C =) nast. tenlp dopl

= 35"C + ( lo0/5) * lK= 55"C
Po 20 miniach nastawiona temp. $zrasta o ( l()0/5.1 ,
lK = 20 K na 75"C alejest ograniczona do 70.C

Do tej nastarvionej temperatuw d6ply111, zosta1c dtrd:rnr
nad&rtck tcmperaturo\rry dla kotla. Wartosc t;r J,Jsl
podana do kotla jdio tcmpcratura rurstltvicrria t1l;r koil,r

J .



Ilcgulacja obrot6w pompy obwodu gft.cwcz"cgo
Wydajno6c pompy ob*'odu grzewcT'cgo jest tak
rcgulowana, zc temperatura wody obrvodu powrotnego

lest mo2lirvie niska, przez co wykorzystanie cfektu
grzania jest najwigksze. Mirurnalna liczba obrot6w
pompy obwodu grzewczego'jcst nastarviona- Jezcli jest
zaloZony czujnik w obwodzie obiegu powrotnego, to
pororvnywana jest w'tedy rozpigtoSc pomipdzy
tenlperatur4 nastawionq na doptyrvie a temperaturq wody
odplywowej w stosunku do rozpigtoSci temperatury
nastawionej. WydajnoSd pompy obrvodu grzervczego jest
wtedy odpowiednio regulowana.

6. 2. Fu n kcj e slonecznego o grzervani a k4pieliska
Jak dlugo pompa obwodu k4pieliska jest w ruchu
(wejScie -pompa obwodu- jest zarnknipte) i zalEczone
jest ogrzewanie sloneczne k4pieliska a woda kqpieliska
nie osi4gnEla jeszcze makq'matnej temperanry, do
modulu slonecznego zostaje przekazNty sygnat
zwigksryt, temperaturQ ogrzewania basenu - i wtedy
uruchomiony zost^je zaw6r przelqczajecy (uLV SB).
Modul sloneczny pnel4czz wtedy odpowiednio do
promieniowania slonecznego i temperatury cieplej wody
w zbiorniku ra ogrzewnnie k4pieliska- Przel4czanie to
odbywa siE wedtug tych samych algorytrn6w jak
przel4czanie na zbiornik buforowy w 'srz4dzentach z
powi4zanym ogrzewaniem sloneqznym (prosimy
por6wna6 z ,,Technicznlm.i wskaz6wkami dla modulu
slonecznego") ztym,2e na miejsce temperafiry w dolnej
czgSci zbiornika buforowego Cn'i, zostaje
por6wnywana temperatura k4pieliska z temperatur4
cieplej wody zbiornika.

6.3. Nastawianie
Nastawianie parametr6w dla kpieliska odbyrva sip za
po6rednictwem podfimkcji -dane un4dzenia-
(WielkoSci standardowe - zobacz 11)

[-]-hrzeit
Datum

) Adage .(

daten

Wychodzqc ze rvskazania
standardowego przechodamy za
pomoq pr4'cisku W do funkcji
wy'bierania.
Wybieramy. l4czenie z
przyciskiem V podfunkcjp -dane
urz4dzenia-. Za pomocq
przycisku W przechodzimy do
tej podtunkcji

Dla obrvodu ogrzewania
k4pieliska rv pierwszym punkcie
tunkcji nasta$'r.amy
maksymaln4 temperatur?
dopllrvu.

Za pomocq przycisku V, dla
obwodu ogrzewania k4pieliska
nastawiarny nastgpny puakt
frurkcji podzial
p roporcjqnalny udzialu-

\

Za pomoc4 przl'cisku V, dla
obrvodu ogrzewania k4pielisk4
przechodzimy do punltu fiurkcji
-nastalvianic czasu-
Opis furukcji na.sta.,f icilia zll,rcsu
: .-Df.oacj. ' r  i1,, , '  ' . . - t  r)
rt ist lh icru;r c 'Li j .su opis3lro
r o z d z .  6 . 1 .

Vorlauf-
temp. Ma:i

700c {

Proport.
anteil

5.0 r, {

6.
(ON :zal4cz-:uric rv dol rv kicnurkrr cyfr)

Ubcrhoh
ung TK

5 . 0 K (

Schwimm.
temp. Max

)  35"C <

Sprei-
zung HK

Sollwert
) 20.0K (

Drehzahl
PHK MIN

>  2 5 0 <

Mischer-
laufzeit

| 2.0min (

Nastcpnynr punktem funkcji dilr
obrvodu ogrz.cwattia k4picliska
jcst nastawie nic -nadtlatku
tcmp. dla kotla-. Nastarviona
tutaj wartoSi zostaje dodana do
nastawioncj tcmp. doplvrit r
jako nastarviona ternp. dla kotla
zostaje przekazanla dalc.; do
u rz4dzerr ia We\v czego.
Dla slonecznego ogrz.c\varut
kqpieliska, tunkcja ma tytko
jeden pu*t -mar temp.
k4pieliska- . Ieleli temp. bascnLr
przekroczy nastawionq tu
wielkoSc to nylqczone zosuje
sloneczne ogrzervanie k4pielisl..a.
Trzy ostatnie naslawienia sq dla
obwodu grzew czego k4pietiska
Ie2eli w obwodzie obiegu
powrotnego zabudowany jest
czujnilq to w nastgpnym punkcie
funkcji por6wnywarn jest
nastawiona r62nica temp., z
r6znic4 tanp. pomiqdzy
nastawion4 wartoSci4 doptywu a
temp. wody powrotnej. Jeix,li
r6imica ta jest za. rnala, to
zrnniejszona pozostaje licdl1
obrot6w pompy obwodu
grzew czego, jezeli r6znica jest za
du?a to zwipkszona zostaje
liczba obrot6w pompy.
Liczba obrot6rv pompy obwodu
grzewczego zostaje ograniczona
w dolnej wielkoSci prnz
nast?pny nastarvnik -minimalne
obroty pompy obwodu
grzewczego-.
Jako ostatni pun},1 funkcji
wybierany jest przyciskiem
czas pracy mieszalnika-. Za
pomocq tego nastawnika moan
dopasorvad charalcerys!'kp
regu-lacji do czasu pracy
mieszaLnika.

wybierania
Za pomoc4 pr4'cisku Ar\
przechodzimy z porwotem do
funkcji wybierania i wskazania
standardo'rveeo.

I

6.4. Powr6t do funkcji

Uhrzeit
Datum

I Anlage (

daten

7. 11'l'l;icznik i)[P
Wyiapzniki DIP znajdujq sig rl,dolnej czpsci moduiu
Aby przeprowadzi6 tutaj regulacjp trzeba modul
wybudowa6 (zobacz l0).

one TIACz,eilA'.
wvl
DIP

Okre6lenie
tunkcii

ON zalqczyi czynno6ci OFF wylqczl'c
czvnnoici

I Obwrid

wewczy
kaoieliska

Z obu'c'dcm grzcwczym

k4pie!ska

Bcl obrvodu

grzewczego k:pielisi.r

1 Pierwszen-
two dla
cicplej wody

Obw6d E:2errc2y
kqpieliska rv czasie
przygotorvania ciepl ej
\vr)(l \ '  \\ ' \ ' l lC7\'c

Obwodu grzesczeg.
kqpieliska w (:a.sie

Przygotowanrt crcpl(
rvo.Jy nic w.Vlt:zzi

_l Slo ncc:':rc

0r- I_ i,r l,. i
: - : , , n  j \ .  ! l c  o r . . : Z j \ v : { n ! c l l c ;  s l . t i l ; c z r . :  - i : ,



lJ. Urucharnianic. Na.starvienic rgczne
U tuchonr ian r c uvildzcnia. Sposob postgpowzrnia

8.  l .  Pol4czcnic przc\vodami czujn ik6rv,  rv1 ' j i i  i
sygnal iz .ac. i i
Czujniki i rvyj6cia polilcryc przcwodanri zgodnie ze
sclrernatenl pol4czeri, przry czym przervody do czujnik6w
oraz stenljilcc pron,adzic oddzielnie od przovod6rv 230V
w przedzrelonyrn kilrnle kablowym.
Po wykonaniu polqczeri wszys&ich modulor.v zal4czryt,
rnpigcie i spraw,dzic rvejScia i wyjicia.

8.2. Sprarvdzcnie czujnikdw i obrvod6rv .sterujqcych.
Zapytanie odno6nie pomierzonych temperatur (zobacz
rozdz. 4). Nie przyl4czone czujniki albo czujniki
zdefektowanc sq na ekranie wskaZnika rvySr.vietlane jako
kreski (--).

8.3. Kontrola rvyjSe Nastawianie rgczne
Kontrola uyj$i oraz naslawienie rqczne sposobu
uruchamiada na|eLry przeprow adz.ac zgodrue z
programem kontrolnym.

Adage-
Daten

> Korrtroll <
programm

Wychodz4c zewskazatia
standardowego, za pomoc4
pr4ycisku W przechodzjmy do
funkcji wybierania. l4cnie z
przyciskiem V wybieramy
podfunkcjp -progrrm
kontrolny-. Za pomocq
przycisku W przechocf imy
najpierw do punltu funkcji -
rodzaj pracy-.

Przyciskiem - mozemy nastawi6
rod'aj prary - rgczna albo test

Nastan'ianie reczne

Betriebs
d t

w
) Hand (

t'r4r rirucnonxcruu automatycznym uzglgdnie rQcztym,
wy.lScia mog4 by6 zalqczqne wedtug programu
konfrolnego Zmiana stanu wyjS6 zostanie jednakz:uraz
zaplsana do frukcji regulacji albo do nastawienia
rgcaleg0

Kontrola rv1'j36
Rodzaj pracy test shrzy do
kontoli wyj6c.
Stan wyjS6 moze zosta6
rnsLawiony bez zapisania go do
funkcji regulacji.
Dlatego do uruchomienia
urzqdzenia nalc2y stosowai
rodzaj prac)'- test-.

Przy rgcznl'm rodzaju pracy
wl4czona zostaje pompa obwodu
grzewczego.

Betriebs
an

w
) Auto {

Betriebs
d t

w
) Tes{ (

Purnpc
PHK

Mischer

) A u s  (

Umlenkv.
ULV SB

)Aus (

Version

v2 .0
21.07.97

Tcr.az z,tr polnoca przyciskrr \z\r
przcchodzinly do p rogramu
kontrolncgo.

W picnvszyrn punkcie funkcji. o
iie istnic.lc obwod grzewczy
kqpieliska, mozna nastalvic ilosc
obrot6rv pornpy obwodu
grze\ryc7-ego.
Mo2na sprarvdz-rc czy pompa
obwodu gr7-ew czego zostala
uruchomiona.

O ile istniejc obw6d grzewczy
k4pielisk4 przechodzimy
przyciskiem V do punkru funkcji
-kontrola micszacza-.
Za pomoc4 przycisk6w + i -
mozrta sterowac wyjiciem dla
mieszaczz wody : zirnna albo
ciepia oraz kierurkiem obrot6w
mieszacza.

Je2eli kqpielisko jest ogrzelvane
enelgl? Slonecznt moinr w
nastgpnym punkcie funkcji -
zaw 6r p zelqczaj 4cy b asenu-
dokonai sprawdzenia jego
dzialarLia. Za pomoc4 pr4ycisku
* i - zaw6r pnel4czaj4cy mo2e
byl zal4czNty i wyl4czany.

Za.pomoc4przycisku V
przechodzimy do ostatniego
punkru flmkcji -wskazanie
wersji-. Tutaj mozna odczylac
numer wersji oraz datp
wykonania oprogramowanis dl2
regulacji.

Za pomocq przycisku AA
przechodzimv z polwotent do
punhtu fu nkcj i -uruchamian ie-

Za pomoc4 prz)'cisku +
nastawiamy rodzaj prary -
automatyczna- i z pomoc4
przycisku AA wracamy do
funkcji wybierania i rv skaz:nia
standardowego.
Po 30 minutach rod"aj pracy
zostaje samoczynnie
przedstawiony z testu na
automatYcznY.

1

Betriebs
a t

I

L

w
Auto {



(). [J.suwanic zakl<iceri
l)rzry zakl6ceniach rv un4dz,cniu musz4 najpicnv zostac
sprowadzonc wielkoici tcmpcratur (zobacz 4) oraz
funkcje podlilczonych urz4dzcri (z-obacz 8).

Pompa obrvodu grzaycr,cgo,nic wlqcza sig
- Sprawdzi| cry pompa obiegorva basenu pracuje

(zobacz 4).
- Sprawdzic czy temperatun k4pieliska lezy poni2ej

temperatury nastawionej. Sprawdzic program
czasowy ogrzewani4 nastawion4 temperaturQ
kqpieliska (zobacz 3) oraz iaktvczn4 temperaturg
kqpieliska (zobacz 4).

Pompa obryodu gyzcwu,ego nie rvyl4cza sip
- Pompa obwodu Wewczego wyl4cza sig dopiero

wtedy, kiedy temperatura k4pieliska przekracza
aktualnie nastawionq temperaturg o wigcej ni2 I K.

Temperatura k4pieliska zostaje osiqgnigta zbyt pdtno
- W programie czaso\nym grzanta przelo|"yt, czas

rozpoczgcia gnana-
- Zmnrejszyl udzial proporcjonalny i czaq

rnstawieni4 wtedy przy obni2sniu nastawionej
temperatury basenu 'nvipkszy sig temperatun
doplywu (zobacz6).

Jemperatura na doplywie jest za wysoka
- Zwtpkszyt udzial proporcjonalny i czas nastawieni4

wtedy przy obni2eniu nastawionej temp€rahry
basenu znniejszy sip temperatura doptywu (znbacz
6)

Urzqdzenie sloneczne nie przel4cza na k4pielisko
- Sprawdzi6 cZF pompa obiegowa kapieliska pracuje

(zobacz 4).
- Sprawdzi6 czy ogrzewanre sloneczne jest czlrme

(zobacz3).
Zdlta dioda pod przyciskiem LON Swieci ci4gte
- Modul nie otrzymal polecenia, Prrycisk LON nalezy

naciskad przez ok.3 sekundy. Dioda zacmie miga6
przez ok- 5 sekund i zgasnie.

10.  Wvbudowanie i  za l ludorvanie modulu

,/- --.
, .  c n

i  A u t o
i  t J b

:
c 6 " L  :_-'..-....'..--..;i/

moculace (=, ?) (5'

i - )  i + )
\_ /  \ r '

b)
c)

Pr4,cisk,v,)
;-'LO11

Dioda
Swiecqca

Wybudowanie
a) Odi4czy6 sterowanie (tylko w przypadku kied-v

modul ma zostad rvymieniony).
Przy pomocy Srubokrpta naciskad na przycisk LON
okolo 3 sekundy, 26ba dioda 6wiec4ca pod
przyciskiem z.zcryna migai i po uplywie ok. 5
selund zzczrya Swieci6 sale.

b) Modul odl4czyi od sieci
c) hczepy mocujqce lekko nacisn46 lekko

Srubokrgtem i poluzowad wykonuj4c % obrotu
przeciwnie do ruchu wskaz6wek zegxa.

d) . Modul wyci4gn4c.

Zabudowanie
a) Wlo2y6 modul uwa?aj46 aby polqczenia wtykowe na

tylnej stronie modufu zazpbllo siE z gniazdkiem
wtykowym obwodu modulu.
W4czyd zasilanie sieciowe.
M4c4yd sterorvanie moduiu (tyllio rv.prz1'padku
kiedy zostaje rvloZony nowy modul). Srubokrptem
naciska6 przez ok. 3 sekundy prrycisk LON, dioda
Swiecqca pod prz.yciskiem z^crwa miga6 i po
uplynie ok. 5 se}:u:ld gaSnic.

d) Zaczepy mocujqcc Srubokrptem lekko rncisn46 i
obr6cii o r/o obrotu zgodnie ze wskaz6rvkami
zEgTa.

8 .



I l. Nastarvicnia st:rnrlartlorve

N:rstawienie
Max. doplyrv
Proporcjonalny udz.ia I
Czas naslarvienia
Naddatek temperatury dla kotla
Max temperanry k4:ieliska
ito2nica temperatur ob rvodu
gnewczego
Min. obroty pompy obwodu
gnewczego
Czas prary mieszalnika

12. Dane techniczne

Modul zasilaj4cy

NapiEcie prary
Moc
Rodzaj oslony
Temperatura otoczenia
Proba
Klasa ochrony przed
porazeniem

Modul regulujqcy

Rodzaj oslony
Temperah:ra otoczenia
Pr6ba
Moc wyl4czalna przekainika
GvI.+, M.-, ULV SB)

Moc rvyl4czalrn przekaznika
ei ehronicznego pomp-y ob wodu
grzelvczego
D lugo{c przervod6rv steruj a.q'ch
do regulacji porrriEdzv
modulami

WartoSci oporno$ci czuj nik6rl

WarloSi na.starviona
70"C
5 K
20 min
O K
350C
2 0 K

l00Yo

2min
I

23AV+/- too/;, 5;0 Hz
2OVA
TP 40 DIN 4OO5O
00c. . .  50"c
wedlug wzorca
II VDE 0631

IP 40 / DIN 40050
00c. . .  50"c
Wedlug wzorca
230V, 6A przy
obci4zeniu omowynL
2L przy obcigeniu
indukcyjnyrn, 50 Hz
230V,2A\ 50Hz

Max. 1200 m,,
skrgconego przewodu
(tn'istet pat). 3x{. j-s

1 '

ITU'II-

l enrp Oporno$i
oc kc)
-20 48,5
-  l - i  16 ,5
-  I { )  : 7  , 6
- i  ) t ' )

0  1 6 , 3
5  l ?  7

l 0  1 0 , 0
I  5  7 ,85

Temp Oporno6c Temp
oc kr) "c
20 6.25 60
2) - i .00 65
i r)  1.{)- ' i  10

] i  i ) 1  ? <

40 2.66 80
4 i  2 . 1  9  8 5
.50 1.80 90
5 5  1 . 4 9  9 5

OpornoS6
kc)
1,24
1 0 i

ii,357

0,739
0,62'.1
0,535
0,458
0,3 93

| 3. Oll.ia5nicnil skrtitrirv

Cz.ujniki
TV temperatura dolylu
TR tenperaturaodplyrlr'r(obiegupolvrol.nego)
TSB temperaturak;pieliska
tJP pompa obicgorva basenu zaUwyl

WyjScia
PHK dla pompy obiegu grzev,czego
M.+ do rnieszalnik4 cieplo
M.- do mieszainika. zimno
ULV SBdo zzrvoru przel4czajqcego kqpieliska

BUS
LON pol4czenieprzewodamipomigdzyrnodulanr.i

(I-ocal operation network)

9.
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